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дep)I(aвIra yстaнoвa
(Haцioнaльний iнститyт фтизiaтpii i пyльltolroлoгii ilr. Ф.г. яrroBсЬкoгo llaцioнaЛЬIroi aкaдeмii Dteдичниx нayк

yкpaitrи>

PIчIIии ПЛAH зaкyпiBeль lra 2015 piк
€дPпoy 02011964

[ваймeяyваявя замoввика' иeнтифiGцiйний кoд за €дPпoи

Ns
з/
п

пpeдмeт
зalФтIiвлi

кoд кЕкB
(N|я

6юдE(етItиx
кoштiв)

oчiкyBatra Bapтic,гь
пpeдмeтa зaкyпiBЛi

пpoцeдypa
3aкyпiBлi

opi€IrToBний
пoчaтoк

цpoBeдeння
пpoцeд},l'и
зaкyпiвлi

пpиlltiткa

I 2 3 4 5 6

паpа та гаpяча вoдai пoстачaнвя паpп та гаpячoi
вoди

(mеnлoва eнepzi' у zopячiЙ вoai/nаpi)
Кoa ДК 016"2010: з5'з0.77-00.00 napа mo 

^opяча 
вodа

2271

з з62 s7в.1o roя.
(тpи мiльйoни тpиста шiстдeсят
дBi тисячi п,ятсoт сiмдeсят шiсTь
гpн.10 кoп') зypa,.уваняям пдв

пеpeгoвopна
пpoцeдypа
закyпiвлi

сiчeнь
2015 p.

t|-2 ч.2 cГ. 39
зy<Пpo

здiйснeння
дeРt(aвних
зaкvпiвeЛь>

2.

o6po6ляIrrrя тд рoзпoдiляявя вoдп
тpyбoпрoвoдаl'и

( no с !1у 2 u в o a o n o с mачaнн я )
Кod ДК 016-2010: 36.00-20-00'00 oбpo6,1яння mа

Do зno a iлянlLя вod u moубo nDo вoa oJ|u

2Z7Z

21a a9440Iрн.
(двiсгi вiсiмнaдцять тисяч

вiсiмсoт дeв'яностo чoтиpи гря.
40 кoп.) з ypахyванIrям пдв

перегoвopнa
пpoцeдypа
закyпiвлi

сiчeнь
2015 p.

I|.z ч.2 Ф. З9
зy<пpo

здiйoieння
дeр}(авниx

3.

пoсл'ти l€trалiзацiйIri
(no cлуzu вo0 o вi0вe0eння)

Кoa ДК 016"2010: з7'00'77-00.00 вudаляння mo
06 po6л'11|ня сm iчЦX вod

2272

199 998.sз пrri.
(сTo дeв,янoстo дeв'ять тисяч

дeв,ятсoт дeв'янoстo вiсiм гpн. 5з
кoп.) з ypаxyваItняtll пдв

пepeгoвoрнa
пpoцeдyра
закyпiвлi

сiчeнЬ
Z01S p.

I.I.2 ч'2 ст' з9
зy<прo

здiйснeння
дepжaвних
зaкvпiвeJtь>

Елeкц'ичнa eяeргiя
[елекnpoeнеp,iя)

Кoa /IК 016-2010: З5.11'70-00'00 енep?iя елеl<mpuчна
2273

1902 000.00 fnв'
(oдин мiльйoн дeв'ятсoт двi

тисячi гpн.00 кoп.)
з }Tаxyвaнням пдв

пepeгoвoptlа
I|poцeд,та
зaкyпrв,Il

сiчeнь
2015 p.

п-2ч.2 сr. З9
зУ<пpo

здiйснeння
дepжавIlих

5.

дiщц
кot Дlt 016-2o10: 21.20.1

(пpor'r'ry6epкyльoзlri пpeпаpати.21 лoт)
Кod 

'/lI( 
016-2010: 21'20.1З-80.00 'Лiкu, i1luJL зi

зj\| i ш o н u х ч u незJa iuJo н uх n p е no po n iв' pB фoсoв а н i
aля oваoidнoi moDziвлi' н'в.LУ.]

2220

6 861s4s.00 гDя.
[шiсгь Miльйoнiв вiсiмсoт

шlстдeсят oднa тисячa п-яTсoт
сopoк lI,ять грн.00 кoп.)

з ypахyванIrям пtв

вiдкpитi
тopги

Беpeзeнь
2015 p.



6.

пDoдr.'шar хlrrlчIri DiзtioмeЕit'rri.
кoд }цк 016-2010: 20.59.s

(peагeптrr д,ля dаIсгepioлoгiчнoi дiаIпoстикtl
тy6eркyльoзy . 9 яай!,tеIryваIrь)

Iha /IК 016-2010: 20.s9.52-70'00 сеpеdoвuцa
эtсuв u!1ьнi 2 omo в i d J| я в up o щ| в а н l!я'E",I ь mу p

.t4ilФooD2aнiзr'|iв]

2220

9aз 149.96 гDп'
[дев'ятсот вiсiмдeсяT тpи тисячi

стo сoрoкдeв,ять гpн.96 кoпJ
з ypахyванням пдв

вiдкpитi
тopги

Бeрeзeнь
2015 p.

7.

Дiщtь
кoд дк 016.2010: 21.20.1

(ваpкoтичlil, псrqoЦ)oпнiпpeпаpaти rа
пpeь.ypсopи . 9 лoтiв)

кoa ДК 016-2010: 21.20,1З-80'00 лiкu, iнui,3i
зlцiluotl uх ч u нeэ.^,' iu1а I,! uх n p е n o p o m iв, poзфo с oв o нi

aля poзdpi6нoi mopziвлL ll.в,i'у.]

2220

44o 924. 44 rp'i.
(чотирисга сopoк тисяч

дeв,яTсoт двадцять вiсirlt гpн.
44 кoп') з ,.tr}ахyвalrняI',t пдв

вiдкpитi
тopr'и

Бepeзeнь
2075 p.

8_

Prliтгeцiвська плiвка.
кoд дк 016.2010: 20.59.1

(ФотoпласIиIrи та Фoтoхilцiкaтr4 rrлiвка для
lnитпЕвoгo дpyкy; фoтoхiмlкатцта фoтoгpаФiчвi

нeзмiпIанi peчoвиви - 2 лoти)
Iha ДК 016.2010: 20,59'77.З0'00 Фomonлсrcmuнкu d
фo mo nл iв к i n ласкi, се н с:1J6 iл i зoва н i,'1 ее]ссno нoван i' 3
6уaь-яI<uх лаmepiаJliв; nлiвка dJIя Jium|n€вozo аoв/

fuIaа<q cе нс\6iлiз o в aна) t1е е кс n o н o в а'! а
['|pi.\I яK з nаneDv' каanoнv чu mкаI|uнu1

2220

299 a6з.90 тnв.
[двiсгi дeв'я нoстo дeвъть тисяч

вiсiмсoт пIiсгдeсят тpи грн'
90 кoп.) зypахyваяням пдв

вiдкритi
тopги

Беpeзeнь
2015 p.

Гoлoвa кoмiтеry з кolrlq.pсних тopгiв кyчyrypа - кyvеpeнкo

сeкpeтаp кoМiTeTy з кolrк}Tсllих тopгiв Ma€вськцй Б.lI.

i

J


